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Abstrakt 

 

Diplomová práce se skládá z několika částí. V jedné s nich bude popsáno válcovaní a 

typy válcování. Další část se zabývá úlohou řízení na válcovnách, tj. kde se vyskytuje 

automatizační složka a k jakému řízení je použita. V následující části bude popsán návrh a 

následný popis realizace výroby modelu válcovací stolice. Jako poslední část bude navržen a 

vytvořen program pro PLC, který bude tento model řídit. Model pak bude sloužit jako 

laboratorní model pro výuku.  

 

klíčová slova: 

válcovací trať (stolice), válcovaní, model, řízení, PLC 

 

Abstract 

 

The thesis is consisted with several parts. The rolling process and types of rolling are 

described in one of the parts. Another part deals with the operation process in rolling, 

ie where the automation component is and what procedure is used. The design and the 

description of the rolling mills model making will be described in the following part. 

Program for PLC will be designed and developed in the last part. This program will 

control this model. Then the model will be instrumental to the teaching. 

 

Key words: 

Rolling mill, rolling process, model, operation, PLC    
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1. Úvod 

 

Tato diplomová práce se zabývá řízením laboratorního modelu válcovací stolice. 

Nejprve se seznámíme s válcováním a typy válcovacích tratí. Dále pak bude zmíněno, při 

jakých procesech se na válcovnách využívá automatizace. 

 

Bude zde popsán vyrobený laboratorní model válcovací stolice a seznámíme se s jeho 

chodem a použitým hardwarem tj. typu použitých snímačů, motorů a řízení pro jejich 

reverzaci.  

 

V jedné z kapitol se dozvíme něco o PLC, jeho funkcích a možnostech. V další pak 

bude popsáno PLC Siemens LOGO!, které bude použito k řízení laboratorního modelu. PLC 

LOGO! bylo vybráno, protože je v průmyslu často používáno a jeho programování je velmi 

snadné. 

 

Bude navrženo několik úloh, které pak budou aplikovány na vyrobený laboratorní 

model válcovací stolice. Bude navrženo řízení tohoto modelu podle zadání. Navržené řízení 

pak bude zpracováno a naprogramováno v programu LOGO! soft pro PLC Siemens. Toto 

řízení pak bude odzkoušeno na tomto modelu. 

 

Model bude sloužit jako názorná pomůcka pro výuku logického řízení a programování 

PLC. 
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2. Válcovny a typy válcování 

 

Válcovnou nazýváme průmyslový závod, ve kterém je výrobní proces tváření kovu 

realizován válcováním. Válcovny rozdělujeme podle různých hledisek a to v závislosti na 

teplotě válcovaného materiálu rozlišujeme válcovny teple a studené. Z hlediska vyráběných 

výrobků jsou to válcovny polotovarů (blokovny a sochorové tratě) a válcovny konečných 

výrobků (válcovny profilů, válcovny plechů, válcovny trub nebo speciálních výrobků). 

 

V systému válcovny je materiál podroben několika základním i pomocným operacím. 

Tyto operace probíhají za sebou v malých časových odstupech. Proto je nutné vyrovnat dobu 

trvání jednotlivých operací tak, aby výroba probíhala hladce, bez kolizních situací [1]. Kromě 

toho má také na průběh výroby i vliv uspořádání válcovny, tzn. rozložení jednotlivých 

zařízení na jejich půdorysu. 

 

Hlavní typy uspořádání válcovacích tratí rozdělujeme do sedmi základních skupin: 

 

1) Válcovací tratě s jednou pracovní stolicí (obr. 2. 1) – tuto skupinu reprezentují 

předvalkové tratě, předválcovací stolice plechotratí, sochorových tratí apod. [1] 

 

 

Obr. 2. 1 Struktura uspořádání s jednou stolicí [1] 

 

2) Tratě s uspořádáním pracovních stolic v ose v jednom pořadí (obr. 2. 2) – jde o řešení 

staršího typu. S ohledem na společný pohon stolic nelze působit na postupnou změnu 

jejich rychlosti. Kromě toho tratě tohoto typu se vyznačují velkými jalovými časy a 

omezenými délkami válcovaného materiálu [1]. 
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Obr. 2. 2 Struktura uspořádání v ose v jednom pořadí [1] 

 

3) Stupňové uspořádání stolic v ose (obr. 2. 3) – toto uspořádání obsahuje profilové 

válcovny. Má mnoho základních nedostatků předchozího uspořádání. 

 

 

Obr. 2. 3 Struktura stupňového uspořádání v ose [1] 

 

4) Tandemové tratě (obr. 2. 4) – jsou řazeny mezi moderní řešení s ohledem na velkou 

výkonnost a omezení rozměrových úchylek válcovaného materiálu. Do této skupiny 

se zařazují dvoustolicové předvalkové tratě a válcovny hrubých plechů. 

 

 

Obr. 2. 4 Struktura tandemového uspořádání [1] 
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5) Válcovací tratě polospojité (obr. 2. 5) – tyto tratě se používají ve válcovnách jemných 

profilů a drátů. 

 

 

Obr. 2. 5 Struktura polospojitého uspořádání [1] 

 

6) Válcovací tratě spojité (obr. 2. 6) – do této skupiny se řadí střední tratě, jemné 

profilové tratě a válcovny jemných plechů. Spojité tratě patří mezi moderní řešení a 

jsou charakterizovány velkou výkonností, pružností a na změně programů válcování, 

vysokým časovým využitím apod.[1]. Hodí se pro komplexní automatizaci 

technologického toku. 

 

 

Obr. 2. 6 Struktura spojitého uspořádání 

 

7) Válcovací tratě s kombinovaným uspořádáním (obr. 2. 7) – patří také mezi moderní 

řešení. Zahrnuje mezi jiným jemné válcovny, střední válcovny a válcovny jemných 

profilů. 
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Obr. 2. 7 Struktura kombinovaného uspořádání [1] 

 

Pomocnými technologickými objekty válcovny bývají různá zařízení, např. ohřívací 

pece, chladící lože, navíječky, odvíječky, dělící zařízení, dopravní zařízení apod. Uvedené 

typy uspořádání válcoven nezahrnují všechna řešení [1]. Ve starších hutních závodech pracuje 

mnoho válcoven, jejichž práce je závislá na řadě podmínek, např. společný pohon stolic. 

 

Již ze vstupní analýzy vyplývá, že válcovny, a to zvláště válcovny spojité, tvoří 

rozsáhlou skupinu objektů s vysokým stupněm organizace. Válcovny tohoto typu, nezávisle 

na druhu (např. válcovny plechů, sochorů, drobných profilů), jsou složeny z určitého počtu 

válcovacích stolic umístěných v ose technologického toku. V takových válcovnách máme 

skupinu stolic, ve kterých plastické zpracování probíhá najednou ve stejnou dobu. To klade 

vysoké požadavky na spolupracující zařízení, jejichž funkce je narušena různými náhodnými 

jevy. Ve skupině spojitých válcoven rozlišujeme s ohledem na koncový výrobek: 

 

 spojité válcovny sochorů, 

 spojité profilové válcovny, 

 spojité válcovny plechů a pásů, 

 spojité válcovny trub. 

 

Vyjmenované typy válcoven mají hodně stejných znaků, avšak v některých 

podrobnostech se značně odlišují. S ohledem na téma této diplomové práce se blíže 

seznámíme jen se spojitou plechotratí a popíšeme si její krátkou charakteristiku. 
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2.1 Spojité plechotratě 

 

 Skupinu spojitých plechotratí rozčleňujeme na válcovny teplé a studené. Spojitá 

plechotrať pro válcování za tepla je charakterizována typickým technologickým uspořádáním 

(obr. 2. 8). Do celého válcovacího tahu náleží sklad předvalků před narážecí stolice, hotovní 

pořadí – odokujovací stolice a šest válcovacích stolic, navíječky a stříhací zařízení, které je 

umístněno rovnoběžně s navíječkami. Narážecí pec je třízónová a je opatřena systémem 

regulace teploty. Doba ohřevu sochoru je podmíněna rychlosti válcování. Aby byla docílená 

odpovídající výkonnost, pracuje v systému válcovny obvykle několik pecí vedle sebe [1]. Ve 

vstupním pořadí probíhá proces válcování v každé stolici samostatně, přičemž rozložení úběru 

je dáno každým konečným výrobkem [1]. Ve skupině stolic hotovního pořadí probíhá 

válcovací proces ve více stolicích najednou. A právě proto se kladou na pohony pracovních 

válců tohoto pořadí velké nároky. Mezi stolicemi hotovního pořadí jsou umístěny hlídače 

smyček, jejichž úkolem je vytvářet v materiálu určitý tah, anebo naopak odstranit nadměrný 

tah nebo velké smyčky. Před navíjením válcovacího materiálu do svitků je zapotřebí snížit 

jeho teplotu na hodnotu potřebnou z hlediska navíjení. Pro tento účel je za hotovním pořadím 

umístěno zařízení s regulovaným vodním postřikem. 

 

 

Obr. 2. 8 Technologické schéma teplé válcovny plechu 

Popis: 1 – narážecí pec; 2 – odokujovací stolice; 3 až 6 – vstupní pořadí; 7 – nůžky; 8 až 13 – stolice hotovního pořadí; 

14 – hlídač smyček;  15 – chladící zařízení; 16 – řetězový dopravník; 17 – navíječka [1] 

 

  Vsázkovým materiálem jsou sochory, konečným výrobkem je plech svinutý do svitků 

nebo postříhaný na tabule požadovaných rozměrů. Rozsáhlý sortiment válcovaných plechů a 

požadovaná přesnost produktu (bývají surovinou např. pro studené válcovny) vyvozují 

požadavek, aby válcovací proces v těchto válcovnách byl zcela automatizován. Výrobní 

proces je možno podělit na následující, z hlediska charakteru jednotlivých dílčích procesů – 

ohřev sochorů, tváření kovu, chlazení, navíjení a stříhání [1]. 
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 Veškeré hlavní pohony technologických zařízení této tratě jsou uskutečněny obvykle 

s použitím stejnosměrných motorů. Schéma pětistolicové studené válcovny je znázorněno na 

obr. 2. 9.  Pětistolicová trať se skládá z pěti válcovacích stolic, odvíjecího a svinovacího 

zařízení a manipulačních zařízení [ ]. Tyto tratě mají rozsáhlé využití – tloušťka válcovaných 

plechů se pohybuje od 0,18 do 0,4 mm. 

 

 

Obr. 2. 9 Technologické schéma studené válcovny plechu 

Popis: 1 až 5 – válcovací stolice; 6 – odvíjecí zařízení; 7 – svinovací zařízení [1] 

 

 Zvýšení výkonnosti spojitých tratí se docílí zvýšením rychlosti válcování a 

zvětšováním hmotnosti svitku pásové oceli. Získáním příliš vysokých válcovacích rychlostí je 

ztíženo z jedné strany postupným zahříváním válců, z druhé strany ohraničenou rychlostí 

reakce systému automatické regulace tloušťky pásu. Válcovací proces ve válcovnách 

uvedeného typu se realizuje za působení velkých tahů a při velké variabilnosti válcovacích 

rychlostí. 

 

2.2 Úlohy řízení na válcovnách 

 

Na válcovnách je automatizace použita při několika procesech. A to: 

 

 Proces ohřevu a regulace teploty válcovaného materiálu 

 Proces regulace rychlosti pracovních válců jednotlivých stolic a dopravníků 

 Proces regulace tloušťky 

 

Vzhledem k tomu co bude řešeno v této diplomové práci si nyní přiblížíme jen proces 

regulace tloušťky. 

 

Námi požadované konečné tloušťky válcovaného materiálu bude dosaženo nastavením 

mezery mezi válci stolic předhotovního a hotovního pořadí a to ještě před zahájením 
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samotného válcování. S dodatečnou korekcí mezery se uvažuje u stolic hotovního pořadí i 

v průběhu válcování. Operaci nastavení mezery zajišťují stejnosměrné pohonné soustavy ve 

smyslu víceúrovňové struktury řízení [1].  

 

Tohoto procesu bylo využito při návrhu úloh řízení laboratorního modelu. Model bude 

tedy řízen za pomoci řízení úběrů válcovaného materiálu. 
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3. Programovatelné logické automaty (PLC) 

 

Automatické ovládání aplikací a zařízení se stává v nynějším elektronickém světě již 

běžným jevem, bez něhož by již nebylo možné řídit vytápění či chlazení, vozit se v 

dopravních prostředcích, zabezpečit naše obydlí či automatizovat výrobu. Pro tyto účely 

mohou kromě velkých a složitých počítačů sloužit i malé a levné řídící jednotky v podobě 

elektronických „krabiček“ různých schopností a velikostí obecně nazývaných jako PLC.  

 

3.1 Charakteristika  

 

Programovatelné automaty (Programmable Logic Controller) jsou programovatelné 

řídicí systémy umožňující řízení průmyslových a technologických systémů a procesů, 

výrobních linek a strojů, u starších typů a u menších systémů specializované na úlohy 

převážně logického typu. Staly se nejvýznamnějším řídícím prostředkem již během první 

poloviny 80. let.[5] Můžeme se s nimi setkat v nejrůznějších odvětvích, kde mnohdy vytlačují 

dříve používané přístroje. Jsou to nejenom tradiční strojírenské výrobní technologie včetně 

manipulační a dopravní techniky, ale i energetika (regulace v elektrárnách, v kotelnách v 

klimatizačních jednotkách i chladicích zařízeních)[5]. Využití mají programovatelné automaty 

také i v chemických výrobách, farmacii, v zemědělských výrobnách atd.  

 

Tato technika sice zůstala na dlouhý čas pozadu v programátorském komfortu za 

řídícími počítači a minipočítači, na druhé straně vykazovala nesporné výhody. Mezi ně patří 

spolehlivost, snazší rozdělení řídicí struktury na samostatné celky s jednoznačnými 

rozhraními, nižší náklady na kabeláž. Z toho plyne snazší údržba, jednodušší ladění 

programů, stabilita jednoduchého operačního systému, celkově menší náklady na realizaci 

projektu, uvedení do chodu a konečné fáze projektu.  

 

Vzhledem k tomu, že PLC nenahradily jen řídicí počítače a minipočítače, ale i malou 

automatizaci, reprezentovanou průmyslovými regulátory, bezkontaktní logikou a reléovou 

logikou, bylo pochopitelné, že jedním z kategorických požadavků průmyslu (projektantů, 

elektroinženýrů a středních odborných pracovníků) byl především jednoduchý programovací 

jazyk, který by byl velmi podobný jazyku logických schémat, booleovským rovnicím, 

reléovým schématům, assembleru [5]. Díky těmto jednoduchým programovacím „jazykům“ 
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bylo poměrně snadné klasickou techniku logického řízení nahradit programově orientovanými 

a tedy mnohem flexibilnějšími řídicími systémy programovatelnými automaty. 

  

Programovatelný automat umožňuje logické rovnice naprogramovat, zatímco 

předcházející bezkontaktní nebo reléová logika (nebo v dnešní době programovatelná logická 

pole) řeší logické rovnice fyzickým propojením logických členů [5]. Jakákoli změna logické 

struktury se snadno provede změnou programu programovatelného automatu, což je podstatně 

snazší, než složité přepojování reléového nebo logického schéma.  

 

3.2 Technické řešení  

 

Velkou výhodou programovatelných automatů je jejich univerzálnost. Již patří 

minulosti, že PLC řešily jen logické úlohy, zatímco k řízení spojitých veličin se používají 

spojité PID regulátory. Programem PLC lze řešit i jinak velmi nesnadné úlohy, kde jsou 

vazby mezi regulací různých veličin (např. teploty a vlhkosti), lze jím optimalizovat 

technologický proces a uzpůsobit jej měnícím se podmínkám. Některé PLC mají 

zabudovanou i fuzzy logiku, a tím se zvětší možnosti jejich použití i do dalších oblastí, např. 

do diagnostiky a zabezpečovací techniky.  

 

 

Obr. 3. 1 Vnitřní struktura PLC [5] 

 

Vnitřní struktura PLC je znázorněna na obr. 3. 1. Pokud jde o modulární provedení, 

má variabilní počet vstupních i výstupních jednotek i dalších zařízení. Funkční bloky jsou 

propojeny prostřednictvím jedné nebo dvou sběrnic [5]. Modulové jednotky běžně osazované 
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v PLC jsou centrální procesorová jednotka, uživatelská paměť, systémová paměť, interface 

umožňující propojení s PC a množství modulů pro analogové, digitální a binární (logické) 

vstupy. Skutečnou sestavu volí uživatel tak, aby programovatelný automat co nejlépe splňoval 

požadavky pro dané řešené úlohy. V krajních případech může mít PLC dvouhodnotové 

vstupy a výstupy a být vystavěn jako čistě binární systém anebo naopak může být koncipován 

jako analogový [5].  

 

Na binární vstupy se zapojují tlačítka, přepínače, koncové spínače a jiné snímače s 

dvouhodnotovým charakterem signálu (například dvouhodnotové snímače tlaku, teploty nebo 

hladiny). Binární výstupy jsou ustanoveny k buzení cívek relé, stykačů, elektromagnetických 

spojek, pneumatických převodníků, hydraulických převodníků, k ovládání signálek, ale i ke 

stupňovitému řízení pohonů a frekvenčních měničů.  

 

Analogové vstupní a výstupní moduly zprostředkují kontakt programovatelného 

automatu se spojitým prostředím. K analogovým vstupům lze připojit například snímače 

teploty (obvykle odporové, polovodičové nebo termočlánky), snímače tlaku, vlhkosti, 

hladiny, ale i většinu inteligentních přístrojů s analogovými výstupy. Prostřednictvím 

analogových výstupů lze ovládat spojité servopohony a frekvenční měniče, ale třeba i ručkové 

měřicí přístroje a jiné spojitě ovládané akční členy. [5] 

 

Centrální procesorová jednotka dává programovatelnému automatu inteligenci [5]. 

Realizuje soubor instrukcí a systémových služeb, obstarává i základní komunikační funkce 

nejenom s vlastními i vzdálenými moduly, ale také s nadřízeným systémem a s 

programovacím přístrojem. Obsahuje mikroprocesor a řadič, zaměřený na rychlé vykonání 

instrukcí. Paměťový prostor, který centrální procesorová jednotka dává uživateli, je rozdělen 

na dvě části. První část je systémová paměť, kde jsou uživatelské registry, čítače a časovače, 

komunikační, časové a jiné systémové proměnné [5]. Druhá část je určena pro uložení 

uživatelského programu (PLC programu) a během vykonávání programu se nemění. Nazývá 

se uživatelská paměť.  

 

Protože programovatelné automaty byly původně určeny k realizaci logických úloh a k 

náhradě pevné logiky, nechybějí v žádném PLC instrukce pro základní logické operace 

(operace logického součtu a součinu, negace, instrukce pro realizaci paměťových funkcí a 

klopných obvodů, pro zápis výsledku nebo mezivýsledku na adresované místo). V souboru 
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instrukcí PLC nechybí instrukce pro aritmetiku a operace s čísly. Některé PLC poskytují i 

velmi výkonné instrukce pro komplexní operace, např. pro realizaci regulátorů, pro fuzzy 

logiku apod. Tyto specializované instrukce usnadňují programování (nabízejí již hotové 

ucelené funkce) a současně zvyšují výkon PLC. [5] 

 

Výkonnost programovatelného automatu se nejčastěji určuje podle doby vykonání 

instrukcí. Obvykle jsou v řádu µs/instrukci.  

 

3.3 Programování PLC  

 

K programování PLC existují specializované jazyky, původně vytvořené pro realizaci 

logických funkcí. Jazyky u různých výrobců jsou si velmi podobné, ale ne stejné. Není možné 

využití programů mezi PLC různých výrobců. Toto je možné jen u systémů stejného výrobce. 

Převažují tyto programovací jazyky:  

 

 Jazyk reléových schémat (Ladder Diagram - LD) je grafický. Program se zobrazuje v 

podobě schémat používaných při práci s reléovými a kontaktními prvky. Jazyk se hodí 

při programování nejjednodušších logických operací a v případech, kdy s ním pracují 

lidé, kteří neznají tradiční počítačové programování.  

 Jazyk logických schémat (Function Block Diagram -FBD) je opět grafický. Základní 

logické operace popisuje obdélníkovými značkami. Své značky mají i ucelené funkční 

bloky. Vychází vstříc uživatelům, zvyklým na kreslení logických schémat. [5]  

 Jazyk mnemokódů (Instruction List -IL) je obdobou assembleru u počítačů a je také 

strojově orientován. To znamená, že každé instrukci PLC systému náleží stejně 

pojmenovaný příkaz jazyka. Tyto jazyky jsou často užívány, zejména profesionálními 

programátory.  

 Jazyk strukturovaného textu je obdobou vyšších programovacích jazyků pro PC (např. 

Pascalu nebo C). Umožňuje úsporný a názorný zápis algoritmů. [5] 

 

K zadání a ladění uživatelského programu jsou určeny programovací přístroje 

(vývojové systémy, vývojová prostředí) umožňují zápis programu, jeho opravy, překlad ze 

zdrojové formy do kódu PLC a ladění programu s reálným PLC. Některé vývojové systémy 

umožňují i přenos programu z PLC do programovacího přístroje a jeho zpětné přeložení.  
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3.4 Kategorie  

 

Programovatelné automaty se dělí do několika skupin, které se navzájem liší 

především počtem vstupů a výstupů, které je PLC dané kategorie schopno obsloužit. V 

současné době se terminologie ustálila na této klasifikační stupnici PLC:  

 

 velké  

 střední  

 malé  

 velmi malé  

 

Dělení programovatelných automatů podle flexibility počtu vstupů a výstupů a 

speciálních funkcí PLC:  

 

 kompaktní  

 modulární  

 

Vývoj ukázal, že velké PLC s více než 2056 vstupy a výstupy, obsluhovanými jedním 

procesorem jsou i pro řešení pouze logického řízení nevhodné a nejsou konkurence schopné [ 

]. Proto stávající velké programovatelné automaty mají sice možnost zvětšit svůj počet vstupů 

a výstupů pomocí rozšiřujících modulů, prostřednictvím paralelního propojení, ale preferují 

vzájemné propojení prostřednictvím sériových sběrnic.  

 

Další kategorie středních PLC je stále hlavním automatizačním řídicím členem. Jde o 

modulární koncepci, kde v základním modulu jsou soustavou paralelních i sériových sběrnic 

propojen modul CPU s vestavěnou operační pamětí vstupních, výstupních a vnitřních 

proměnných s dalšími moduly jako jsou moduly digitálních vstupů, digitálních výstupů, 

analogových vstupů, analogových výstupů a další moduly. [5] Mohou obsluhovat více než 

1028 vstupů a výstupů.  

 

Malé automaty slouží pro menší aplikace, v kompaktní verzi disponují maximálně 100 

– 300 vstupy a výstupy s pevně určeným počtem a skladbou vstupů, výstupů, sériových a 

paralelních rozhraní a implementovaných komunikačních protokolů. Nebo jsou vyráběny s 

možností rozšíření základního modulu o rozšiřující moduly.  
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Velmi malé automaty jsou většinou v kompaktním provedení a jsou náhradou relé a 

bezkontaktní logiky. Mají také jako větší PLC dobře propracovaný hardware, který je odolný 

proti rušení. Nasazení těchto řídicích členů je jednoduché a rychlé [5]. Mají daný počet vstupů 

a výstupů a to zpravidla výlučně digitálních. Nejsou příliš drahé a mívají vlastní 

programovací jazyk. Jsou vybaveny jednoduchým komunikačním rozhraním, programují se z 

vlastní HW konzoly nebo panelu z PC přes RS 232 nebo USB.  

 

PLC v kompaktním provedení poskytují určitou, i když omezenou variabilnost ve 

volbě konfigurace. Uživatel může k základnímu modulu připojit jeden nebo několik 

přídavných modulů z omezeného sortimentu s pevně danou kombinací vstupů a výstupů. 

Některé kompaktní systémy se navíc vyznačují ještě vnitřní modulárností, kdy konfiguraci 

základního modulu lze sestrojit osazením základní desky zásuvnými moduly patřičného typu.  

 

U modulárních PLC najdeme velkou nabídku speciálních modulů, které zvětšují 

působnost programovatelného automatu daleko za původní hranice jeho určení. Jde např. o 

moduly uskutečňující až 8 regulačních smyček s volitelnými parametry PID regulátorů. Dále 

o moduly pro řízení hydraulických servoventilů a proporcionálních ventilů, moduly 

diagnostiky, vizualizační moduly pro sledování procesu na připojených provozních 

obrazovkách, moduly pro měření a regulaci teploty a další [5]. Specifické místo mezi 

speciálními moduly zaujímají moduly komunikační. Pomocí těchto modulů jsou automaty 

propojovány navzájem mezi sebou a s vyššími i nižšími stupni řízení po průmyslových 

sériových sběrnicích.  

 

3.5 Použití PLC  

 

PLC se svojí stavbou hlavně hodí buď pro centrální řízení jednodušších aplikací nebo 

u velkých regulačních a řídicích systémů pro distribuované decentralizované řízení 

jednotlivých procesů, předzpracování signálů pro nadřazené ovládací a vizualizační systémy 

z velké části tvořené klasickým nebo průmyslovým PC.  

 

Jmenovat lze například:  

 

 Řízení výrobních strojů  

 Řízení plnících a balících strojů  
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 Regulace chlazení a vytápění  

 Řízení osvětlení  

 Zabezpečovací systémy  

 Vzdálené řízení vybavení bytů a domů  

 Vizualizace procesů - zobrazení informací, indikace  

 Zpracování signálů přímo na místě měření [5] 
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4. PLC Siemens LOGO! 

 

 

Obr 4. 1 Siemens LOGO! [11] 

 

LOGO! (obr. 4. 1) představuje univerzální logický modul, kterého myšlenkou je 

spojení logické, spínací, časové a speciální funkce do jednoho modulu a tím šetří práci při 

projekci i realizaci celé aplikace. Toto zařízení zvládá s jedním kompaktním modulem 

realizovat malé úlohy automatizace, tak i zvládnout relativně komplikovaná zařízení. Je také 

schopno zpracovat analogové veličiny. 

 

LOGO! spojuje: 

 

 Řízení 

 Ovládací panel s podsvíceným displejem 

 Napájecí zdroj 

 Rozhraní pro rozšiřovací moduly 

 Rozhraní pro programové moduly (karty) a kabel pro PC 

 Předprogramované základní funkce, např. funkce zpožděného zapnutí / vypnutí, 

proudová pulzní relé a programovatelné klávesy 

 Časovače 

 Digitální a analogové příznaky 

 Vstupy a výstupy podle typu zařízení. [11] 
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LOGO! nám nabízí řešení pro techniku v různých odvětvích a to pro domácí techniku, 

instalační techniku, rozvaděče a mechanickou a přístrojovou techniku a v neposlední řadě pro 

průmysl. 

 

LOGO! může být také použito pro speciální řídicí systémy, dále pak pro zpracování 

řídicích signálů a po propojení s komunikačním modulem (např. ASi) pro decentralizované 

lokální řízení strojů a procesů. 

 

LOGO! má i speciální verze bez ovládacího panelu a zobrazovací jednotky pro použití 

v sériové výrobě malých strojů, přístrojů, rozvaděčů a instalační techniky. 

 

4.1 K dispozici jsou nám tyto zařízení 

 

LOGO! Basic ve dvou napěťových třídách: 

 

 Třída 1 ≤ 24 V, což je 12 V DC, 24 V DC, 24 V AC 

 Třída 2 > 24 V, což je 115… 240 V AC/DC 

 

ve verzích: 

 

 S displejem: 8 vstupů a 4 výstupy. 

 Bez displeje („LOGO! Pure“): 8 vstupů a 4 výstupy. [11] 

 

Každá tato verze má šířku 4 rozváděčových jednotek (SU) ta jsou vybavena 

komunikačním rozhraním a nabízí nám 36 předprogramovaných základních a speciálních 

funkčních bloků pro vytváření programu. 

 

Na každý modul v případě, že to aplikace vyžaduje a jsou zapotřebí další vstupy a 

výstupy je možno přidat k stávajícímu modulu rozšiřovací moduly s dalšími vstupy a výstupy. 

 

Můžeme přidat tyto rozšiřovací moduly:  

 

 Digitální moduly LOGO! DM8… jsou k dispozici pro napětí 12 V DC, 24 V AC/DC a 

115… 240 V AC/DC jsou vybaveny čtyřmi vstupy a čtyřmi výstupy. 
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 Digitální moduly LOGO! DM16… jsou k dispozici pro napětí 24 V DC a 115… 240 

V AC/DC jsou vybaveny osmi vstupy a osmi výstupy. 

 Analogové moduly LOGO! k dispozici je máme pro napětí 24 V DC a (některé) pro 

12 V DC a jsou vybaveny dvěma analogovými vstupy nebo dvěma vstupy pro přímé 

připojení odporového teploměru Pt100 nebo dvěma analogovými výstupy. 

 

Digitální/analogové moduly mají šířku dvou nebo čtyř jednotek. Každá z nich má dvě 

rozšiřující rozhraní pro připojení dalších modulů. [11] 

 

Kromě přídavných modulů je možno použít moduly komunikační: 

 

 Komunikační modul (CM) LOGO! AS Interface. 

Tento komunikační modul má čtyři virtuální vstupy a výstupy a funguje jako rozhraní 

mezi systémem AS-Interface a systémem LOGO!. Tento modul umožňuje přenos čtyř 

datových bitů z LOGO! Basic do systému AS-Interface a zpět. 

 Komunikační modul (CM) LOGO! EIB/KNX. 

CM EIB/KNX je komunikační modul (CM) pro připojení LOGO! k EIB.  

Jako rozhraní s EIB umožňuje CM EIB/KNX komunikovat s jinými přístroji EIB. 

Chceme-li to provést musíme uložit do CM EIB/KNX konfiguraci specifikující 

vstupy/výstupy LOGO! na sběrnici EIB, které mají být mapovány. Odpovídající 

vstupy/výstupy můžete propojit pomocí funkcí LOGO! [11]. 

 

Různé verze LOGO! Basic a také rozšiřovací a komunikační moduly nabízejí vysoce 

flexibilní a adaptabilní systém, který se přizpůsobí našim konkrétním požadavkům. 

 

Systém LOGO! poskytuje mnoho řešení v rozsahu od malých instalací přes 

jednoduché automatizační úkoly až po komplexní technické úkoly v průmyslu. 

 

Výhodou modulu LOGO! je, že pomocí jeho logického modulu se může celý projekt 

naprogramovat do tohoto jednoho zařízení. To pak sleduje stav vstupů a zda-li je to zapotřebí 

spíná výstupy. LOGO! je možno programovat za pomocí jednoduchého a přehledného 

vývojového softwaru nebo přímo na displeji. Aplikaci je možno přizpůsobit změně požadavků 

kdykoliv. Není totiž problém udělat kdykoliv v modulu změnu programu. Díky tomuto 
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modulu se ušetří spousta práce s přípravou projektu, protože stačí jen toto zařízení místo 

spousty přístrojů. Díky tomuto se ušetří spousta místa v rozvodné skříni a také celá tato 

aplikace bude levnější. 

 

V LOGO! jsou obsaženy funkce základní a časové, tak funkce speciální. Má funkci 

časových, impulzních relé, čítače, logické funkce, komparátory a další speciální funkce např. 

pro zpracování analogových signálů atd..  

 

LOGO! je přehledné a jednoduché, ale má také obrovské možnosti použití, výkonné 

funkce, možnost zobrazení procesu na vestavěném displeji a spoustu dalších funkcí. 

Analogové výstupy umožní použit LOGO! v dalších aplikacích, kde to doposud nebylo 

možné. Vývojový software LOGO! je i přes takové množství funkcí stále jednoduchý a 

vstřícný pro jeho uživatele. 

 

4.2 Nejpoužívanější funkce LOGO! použité při programování úloh této DP 

 

Při programování úloh bylo nejčastěji použito těchto funkcí: 

 

 Vstup – I (vstupní signál) 

 Výstup – Q (výstup přenáší signál z předchozího cyklu programu) 

 NOT (tato funkce převrací přivedeny signál 1-0, 0-1) 

 AND (výstupem je 1 pouze, jestliže všechny vstupy jsou 1) 

 OR (výstupem je 1, jestliže alespoň jeden výstup je 1) 

 RS (vstup S nastaví výstup Q na 1 a vstup R tento výstup nuluje) 

 Zpožděné vypnutí (výstupní signál je na úrovni logické 1, dokud neuplyne definovaný 

čas) 

 Zpožděné zapnutí (výstup není resetován, dokud neuplyne nastavená doba zpoždění) 
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5. Realizace laboratorního model válcovací stolice 

 

5.1 Stručný popis modelu 

 

Obr 5. 1 Schéma válcovací stolice 

 

Model válcovací tratě obsahuje 4 motory a 12 indukčních snímačů. Jeho schéma je na 

obr. 5. 1. S jejich pomocí a naprogramovaným PLC je celý model řízen. Jako válcovaný 

materiál byla na modelu použita žiletka, která představuje válcovací polotovar např. bramu. 

Válcovaný materiál vyjíždí ze zásobníku žiletek znázorňující ohřívací pec, u níž je umístěn 

první motor M1 (podavač materiálu). Po té se za pomocí pásového dopravníku, který se 

pohybuje za pomoci motoru M2 materiál přemístí na druhý pásový dopravník (hlavní pás), 

který se pohybuje v obou směrech za pomoci motoru M3. Vyválcovaný materiál končí v 

druhém zásobníku, který znázorňuje výstupní kontrolu a expedici.  

 

Na trati jsou umístěny snímače S1-S7. Snímače S1, S2 a S7 jsou umístěny na skluzech 

a snímače S3-S6 jsou umístěny podél hlavního pásového dopravníku. Dále je na modelu 

ukazatel polohy horního válce (jednotlivých úběrů válcovaného materiálu), který se pohybuje 

za pomocí motoru M4 v obou směrech. Po obvodu tohoto ukazatele jsou umístěny snímače 

S8-S12. 

 

Za pomoci snímačů S2-S6 a snímačů S8-S12 je řízen pohyb hlavního pasu a tím 

ovládání motorů M3 a M4. Reverzace těchto motorů je řízena za pomocí Bridge. Celý model 



30 
 

 

je pak řízen za pomocí signálů ze snímačů a programem vytvořeným v LOGO! soft pro PLC 

od firmy Siemens. 

 

 

Obr 5. 2 Hotový laboratorní model válcovací stolice 

 

5.2 Motory 

  

Na modelu byly použity 4 motory 37GB-528TA-16350/150-R 030907, 12 V/30 mA. 

Motory M1 a M2 se pohybují jen jedním směrem a motory M3 a M4 se otáčí v obou směrech. 

Motory jsou připojeny k pryžové hadice s vnitřním kovovým opletením k osám poháněných 

válečků. Toto celé je přimontováno k podpůrné konstrukci.  

 

Použité elektromotory slouží k přeměně elektrické energie na energii mechanickou 

(pohyb pasových dopravníku a ukazatele úběru). Základní princip těchto motorů je silový 

účinek magnetického pole na vodič, kterým prochází elektrický proud. 

 

Z mechanické stránky jsou tyto motory tvořeny dvěma částmi. Statorem, pevná část a 

rotorem, otočná část. Stator obvykle obsahuje vinutí vytvářející magnetické pole. Tomuto 

vinutí se říká tzv. budící vinutí. Na rotoru jsou pak vodiče protékané proudem. Část, ve které 

se indukuje proud se říká kotva. Při obvyklém konstrukčním uspořádání to bývá rotor. 



31 
 

 

Ovládání reverzace motorů M3 a M4 je řízeno pomocí Bridge. Ovládání pro oba 

motory je umístěno na jedné desce a její schéma je znázorněno na obr. 5. 3 a na obr. 5. 4 je 

znázorněno schéma samotného obvodu Bridge. 

 

Obr 5. 3 Schéma plošného spoje Dual Bridbe 

 

 

Obr 5. 4 Schéma obvodu Bridge 

 

Kdy je který motor v chodu můžeme pozorovat na schématu přidělaném na modelu, 

které prosvětlují LED diody umístěné pod tímto schématem. Tyto LED diody jsou připojeny 

přes odpory (aby nedošlo ke zničení LED diod) k jednotlivým motorům a jsou napájeny 12V 

přes svorkovnici na kterou je přidělán zdroj. Aby docházelo k rozsvěcování LED diod od 
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reverzních motorů (M3 a M4) bylo nutné ještě použití usměrňovacích diod pro otáčení v obou 

směrech. 

 

5.3 Snímače 

 

Ke sledování materiálu na pásových dopravnících a na skluzech byly vybrány 

indukční snímače UBM221B o napájecím napětí 24 V DC od firmy ZM elektronic v počtu 12 

kusů. Tyto snímače nám také napomáhají s řízením celého chodu modelu. Jsou to snímače 

pracující na indukčním principu, což znamená, že reagují na zasunutí kovového materiálu do 

štěrbiny snímače. Tento materiál by tedy měl být z plechu o síle asi 1-2 mm a vnějších 

rozměrech min. 10 x 8 mm. V našem případě je tímto materiálem kovová ručička ukazatele 

úběrů válcovaného materiálu a žiletka. 

 

Použije-li se štěrbinový snímač ve spojení s otočným ukazatelem, tak jak je to v tomto 

případě, pak tento ukazatel musí být upevněna např. pomocí příruby na měřenou hřídel a 

snímač musí být vhodným držákem mechanicky fixován tak, aby při otáčení hřídele ukazatel 

volně procházela jeho štěrbinou, přičemž nesmí docházet k vzájemnému dotyku (přejíždění o 

boky štěrbiny), čímž by se snímač postupně prodřel a zničil. 

 

Kdy je který snímač sepnut můžeme také pozorovat na schématu, tak jak tomu bylo u 

motorů.  

 

Jednotlivé snímače, diody, motory, PLC, zdroj 12V a 24V jsou přivedeny na 

svorkovnici. Propojení vstupů, výstupů z PLC na svorkovnici musí souhlasit se zadní stranou 

svorkovnice, aby byl zajištěn správný chod modelu. Svorkovnice má vstupy zprava do leva 

uspořádány takto: Zdroj 12V pro motory a diody, 2x uzemnění, zdroj 24V pro PLC a 

snímače, pak následují snímače S1-S12 a za nimi následuje motor v tomto pořadí M1, M2, 

M3 vlevo, M3 vpravo, M4 vlevo, M4 vpravo. Dále je na svorkovnici 5 volných vstupů, pro 

možnost přidělání dalších zařízení. 
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6. Návrh úlohy a realizace řízení laboratorního modelu válcovací stolice 

 

 Na vyrobený laboratorní model válcovací stolice byly navrženy tři úlohy a ty následně 

realizovány. Celý postup při řešení úlohy bude popsán jen pro nejsložitěžší zadání a pro zbylé 

dvě zadání bude uveden postup ve zkrácené podobě. Navržené úlohy jsou seřazeny, dle 

obtížnosti. Každá laboratorní úloha obsahuje slovní zadání úlohy, postup vypracování a 

případné pomůcky. 

 

Prostřednictvím tohoto laboratorního modelu se studenti mohou seznámit se základy 

logického řízení a prací s PLC LOGO! a jeho způsobem programování. Velkou výhodou je, 

že se stávající navržené logické funkce dají snadno modifikovat v software LOGO! Soft 

Comfort, který je dodávaný s modulem LOGO! a provádět tak testování programu na počítači 

bez připojení k PLC v tzv. off-line simulaci a různě vylaďovat. 

 

 Protokol pro vypracování jednotlivých úloh by měl obsahovat tyto náležitosti: 

 

 Celé jméno s osobním číslem studenta 

 Studijní skupina 

 Zadání úlohy 

 Slovní návrh řízení modelu podle zadání rozepsaný do jednotlivých kroků 

 Vývojový diagram, který napomůže k naprogramování dané úlohy 

 Naprogramovaný program pro PLC v programu LOGO! soft 

 Popis spouštění a vypínaní jednotlivých motorů s jejich vztahy 

 

6.1 Zadání úlohy pro válcování s pěti úběry válcovaného materiálu 

 

Navrhněte řízení laboratorního modelu válcovací stolice s pěti úběry válcovaného 

materiálu. Vytvořte vývojový diagram a podle něj naprogramujete program pro PLC. Popište 

také, za jakých podmínek budou spouštěny a vypínány jednotlivé motory. Dále pak sepište 

jednotlivé vzorce těchto podmínek. 
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Postup: 

 

 určete počet vstupů a výstupů 

 určete, které vstupy budou ovlivňovat který výstup, a podle toho navrhněte řízení   

 vytvořte vývojový diagram a podle něj naprogramujte PLC Siemens LOGO! 

 exportujte tento logický obvod do modulu LOGO! a propojte PLC s modelem 

 

Pomůcky: 

 

 software a programovatelný automat LOGO! 

 laboratorní model 

 zdroj napájení a vodiče 

 

6.1.1 Algoritmus logického řízení modelu pro pět úběrů válcovaného materiálu 

 

1. Model je zapnut klávesou na PLC. Rozjede se motor M1 (zásobník vlevo nahoře = 

podává polotovar z pece) a je v chodu, dokud materiál neprojde snímačem S1. 

Zároveň se reverzně (vlevo) spustí při zapnutí motor M4 a nastaví ukazatel úběru na 

snímač S8, jestli tak už není. Pokud je ukazatel na senzoru S8, tak se motor M4 

nespustí. 

2. Po projetí materiálu snímačem S1 se dále spustí motor M2 a je v chodu dokud 

materiál neprojde snímačem S2. 

3. Po projetí materiálu snímačem S2 se vypne motor M2 a spustí motor M3 (vpravo), ale 

musí být splněna podmínka, že ukazatel úběru je na snímači S8. Do té doby se motor 

M3 nespustí. Protože materiál muže projed snímačem S2 dříve než by byl ukazatel 

úběru na snímači S8, tak je u snímače S2 nastaveno držení signálu po dobu několika 

sekund dokud nedojede ukazatel úběru na snímač S8. 

4. Motor M3 se vypne po dosažení snímače S5. 

5. Pustí se motor M4 (vpravo) a ukazatel úběru se posune na snímač S9. 

6. Motor M3 je reverzován (vlevo) a je v pohybu, dokud se nesepne snímač S4, po té se 

motor M3 vypne. 

7. Pustí se motor M4 (vpravo) a ukazatel úběru se posune na snímač S10. 

8. Motor M3 je reverzován (vpravo) a je v pohybu, dokud se nesepne snímače S6, po té 

se motor M3 vypne. 
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9. Pustí se motor M4 (vpravo) a ukazatel úběru se posune na snímač S11. 

10. Motor M3 je reverzován (vlevo) a je v pohybu, dokud se nesepne snímač S3, po té se 

motor M3 vypne. 

11. Pustí se motor M4 (vpravo) a ukazatel úběru se posune na snímač S12. 

12. a) Motor M3 je reverzován (vpravo) a je v pohybu, dokud se nesepne snímač S7, po té 

se motor M3 vypne. Materiál končí v zásobníku vpravo dole (výstupní kontrola). 

b) Po sepnutí snímače S7 nastanou ještě tyto operace: Opět se pustí motor M1 a 

program se opakuje. Dále pak motor M4 je reverzován (vlevo) a ukazatel úběru se 

posune na snímač S8.  

13. Model se vypne klávesou na PLC a jeho vypnutí nastane až po projetí materiálu 

snímačem S7. 
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6.1.2 Vývojový diagram pro program s pěti úběry válcovaného materiálu 

 

 

Obr 6. 1 Vývojový diagram pěti úběrů strana 1 
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Obr 6. 2 Vývojový diagram pěti úběrů strana 2 
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Obr 6. 3 Vývojový diagram pěti úběrů strana 3 
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Obr 6. 4 Vývojový diagram pěti úběrů strana 4 
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6.1.3 Ovládání motorů pomocí RS klopného obvodu pro pět úběrů válcovaného 

materiálu 

 

 

Obr 6. 5 RS klopný obvod 

 

RS klopný obvod (obr. 6. 5) je samodržné relé. Vstup S (set) nastavuje výstup Q na 1 a 

vstup R (reset) nuluje výstup. Dále je zde vstup Par (parametr) a popis této funkce je 

Remanence zapnuta = stav je uchován v paměti. Výstup Q je nastaven při signálu na vstupu 

S a zůstává nastaven, dokud není resetován signálem na vstupu R.  

 

Podmínky pro sepnutí a podmínky pro vypnutí RS klopného obvodu: 

 

Motor M1 (obr. 6. 6): 

 

 

Obr 6. 6 Zapojení RS klopného obvodu pro motor M1 (výřez z programu na obr. 6. 12) 

 

 Motor M1 je možno spustit dvěma způsoby a to klávesou (C1) na PLC nebo po 

sepnutí snímače S7, který opětovně spustí celý program znova, ale jen tehdy když není 

splněna podmínka pro vypnutí celého chodu modelu. Pro spuštění motoru M1 je použito dvou 

RS klopných obvodů z toho jede má jen použit vstup S (set). Toto RS nám vrací signál od 

motoru do bloku AND kde čeká na splnění podmínky sepnutí snímače S7. 

 

 Pro vypnutí motoru M1 musí být splněna podmínka sepnutí snímače S1 nebo snímače 

S7 společně s tlačítkem pro vynutí (C2). Dokud není splněna jedna z těchto podmínek, tak 

bude motor v chodu. 

2 7C S

1C

1S

7S
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Rovnice pro RS motoru M1: 

 

Podmínky pro spuštění: 

 

S (set) = 1 1 7C C S   

 

Podmínky pro vypnutí: 

 

R (reset) = 1 2 7S C S   

 

Motor M2 (obr. 6. 7): 

 

 

Obr 6. 7 Zapojení RS klopného obvodu pro motor M2 (výřez z programu na obr. 6. 12) 

 

 Motor M2 se spouští sepnutím snímače S1 a jeho vypnutí sepnutím snímače S2. Dále 

je zde navíc přiveden signál STOP při ukončení celého programu.  

 

Rovnice pro RS motoru M2: 

 

Podmínky pro spuštění: 

 

S (set) = 1S  

 

Podmínky pro vypnutí: 

 

R (reset) = 2 2 7S C S   

  

2 7C S

2S

1S
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Motor M3 vpravo (obr. 6. 8):    

 

 

Obr 6. 8 Zapojení RS klopného obvodu pro motor M3 vpravo (výřez z programu na obr. 6. 12) 

 

 Motor M3 vpravo je spouštěn těmito podmínkami, kdy musí být současně sepnut 

snímač na válcovací stolici tak příslušný snímač na ukazateli úběrů materiálu. Jsou to tyto 

kombinace snímačů:  

 

 snímač S2 se snímačem S8 

 snímač S4 se snímačem S10 

 snímač S3 se snímačem S12 

 

I pro vypnutí motoru M3 vpravo musí být splněna podmínka sepnutí dvou snímačů. 

Toto jsou jejich kombinace: 

 

 snímač S5 se snímačem S8 

 snímač S6 se snímačem S10 

 snímač S7 se snímačem S12 

 snímač C2 se snímačem S7 

 

Rovnice pro RS motoru M3 vpravo: 

 

Podmínky pro spuštění: 

 

S (set) = 2 8 4 10 3 12S S S S S S      

 

2 7C S
7 12S S
6 10S S
5 8S S

4 10S S

3 12S S

2 8S S
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Podmínky pro vypnutí: 

 

R (reset) = 5 8 6 10 7 12 2 7S S S S S S C S        

 

Motor M3 vlevo (obr. 6. 9):   

 

 

Obr 6. 9 Zapojení RS klopného obvodu pro motor M3 vlevo (výřez z programu na obr. 6. 12) 

 

Motor M3 vlevo je spouštěn i vypínán stejným způsobem, tak jak tomu bylo pro M3 

vpravo, kdy musel být současně sepnut snímač na válcovací stolici tak příslušný snímač na 

ukazateli úběrů materiálu. Pro spuštění jsou to tyto kombinace snímačů: 

 

 snímač S5 se snímačem S9 

 snímač S6 se snímačem S11 

 

Pro vypnutí jsou to tyto kombinace: 

 

 snímač S4 se snímačem S9 

 snímač S3 se snímačem S11 

 snímač C2 se snímačem S7 

 

Rovnice pro RS motoru M3 vlevo: 

 

Podmínky pro spuštění: 

 

S (set) = 5 9 6 11S S S S    

 

2 7C S

4 9S S

3 11S S

6 11S S

5 9S S
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Podmínky pro vypnutí: 

 

R (reset) = 4 9 3 11 2 7S S S S C S      

 

Motor M4 vpravo (obr. 6. 10):    

 

 

Obr 6. 10 Zapojení RS klopného obvodu pro motor M4 vpravo (výřez z programu na obr. 6. 12) 

 

Motor M4 vpravo je spouštěn i vypínán stejným způsobem, tak jak tomu bylo pro 

motor M3 u obou směrů, kdy musel být současně sepnut snímač na válcovací stolici tak 

příslušný snímač na ukazateli úběrů materiálu. Pro spuštění je to tato kombinace snímačů: 

 

 snímač S5 se snímačem S8 

 snímač S4 se snímačem S9 

 snímač S6 se snímačem S10 

 snímač S3 se snímačem S11 

 

Pro vypnutí jsou to tyto kombinace: 

 

 snímač S5 se snímačem S9 

 snímač S4 se snímačem S10 

2 7C S

3 12S S

6 11S S

4 10S S

5 9S S

5 8S S

3 11S S

6 10S S 4 9S S
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 snímač S6 se snímačem S11 

 snímač S3 se snímačem S12 

 snímač C2 se snímačem S7 

 

Rovnice pro RS motoru M4 vpravo: 

 

Podmínky pro spuštění: 

 

S (set) = 5 8 4 9 6 10 3 11S S S S S S S S        

 

Podmínky pro vypnutí: 

 

R (reset) = 5 9 4 10 6 11 3 12 2 7S S S S S S S S C S          

 

Motor M4 vlevo (obr. 6. 11):  

 

 

Obr 6. 11 Zapojení RS klopného obvodu pro motor M4 vlevo (výřez z programu na obr. 6. 12) 

  

Motor M4 vlevo lze spustit buď klávesou na PLC (C1) nebo po sepnutí snímače S7, 

který opětovně spustí celý program znova, ale jen tehdy když není splněna podmínka pro 

vypnutí celého chodu modelu. 

 

 Tento motor bude vypnut po sepnutí snímače S8 nebo kombinací snímače S7 společně 

s tlačítkem pro vypnutí (C2). 

 

 

2 7C S

8S

7S

1C
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Rovnice pro RS motoru M4 vlevo: 

 

Podmínky pro spuštění: 

 

S (set) = 1 7C S  

 

Podmínky pro vypnutí: 

 

R (reset) = 8 2 7S C S   
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6.1.4 Program pro PLC vytvořený v LOGO! soft pro úlohu pěti úběrů válcovaného materiálu 

 
Obr 6. 12 Program pro pět úběrů válcovaného materiálu



48 
 

 

6.2 Zadání úlohy pro válcování se třemi úběry válcovaného materiálu 

 

Navrhněte řízení laboratorního modelu válcovací stolice se třemi úběry válcovaného 

materiálu. Vytvořte vývojový diagram a podle něj naprogramujete program pro PLC. Popište 

také, za jakých podmínek budou spouštěny a vypínány jednotlivé motory. Dále pak sepište 

jednotlivé vzorce těchto podmínek. 

 

Postup: 

 

 určete počet vstupů a výstupů 

 určete, které vstupy budou ovlivňovat který výstup, a podle toho navrhněte řízení   

 vytvořte vývojový diagram a podle něj naprogramujte PLC Siemens LOGO! 

 exportujte tento logický obvod do modulu LOGO! a propojte PLC s modelem 

 

Pomůcky: 

 

 software a programovatelný automat LOGO! 

 laboratorní model 

 zdroj napájení a vodiče 

 

6.2.1 Algoritmus logického řízení modelu pro tři úběry válcovaného materiálu 

 

1. Model je zapnut klávesou na PLC. Rozjede se motor M1 (zásobník vlevo nahoře = 

podává polotovar z pece) a je v chodu, dokud materiál neprojde snímačem S1. 

Zároveň se reverzně (vlevo) spustí při zapnutí motor M4 a nastaví ukazatel úběru na 

snímač S8, jestli tak už není. Pokud je ukazatel na senzoru S8, tak se motor M4 

nespustí. 

2. Po projetí materiálu snímačem S1 se dále spustí motor M2 a je v chodu dokud 

materiál neprojde snímačem S2. 

3. Po projetí materiálu snímačem S2 se vypne motor M2 a spustí motor M3 (vpravo), ale 

musí být splněna podmínka, že ukazatel úběru je na snímači S8. Do té doby se motor 

M3 nespustí. Protože materiál muže projed snímačem S2 dříve než by byl ukazatel 

úběru na snímači S8, tak je u snímače S2 nastaveno držení signálu po dobu několika 

sekund dokud nedojede ukazatel úběru na snímač S8. 
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4. Motor M3 se vypne po dosažení snímače S5. 

5. Pustí se motor M4 (vpravo) a ukazatel úběru se posune na snímač S9. 

6. Motor M3 je reverzován (vlevo) a je v pohybu, dokud se nesepne snímač S4, po té se 

motor M3 vypne. 

7. Pustí se motor M4 (vpravo) a ukazatel úběru se posune na snímač S10. 

8. a) Motor M3 je reverzován (vpravo) a je v pohybu, dokud se nesepne snímač S7, po té 

se motor M3 vypne. Materiál končí v zásobníku vpravo dole (výstupní kontrola). 

b) Po sepnutí snímače S7 nastanou ještě tyto operace: Opět se pustí motor M1 a 

program se opakuje. Dále pak motor M4 je reverzován (vlevo) a ukazatel úběru se 

posune na snímač S8.  

9. Model se vypne klávesou na PLC a jeho vypnutí nastane až po projetí materiálu 

snímačem S7. 
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6.2.2 Vývojový diagram pro program se třemi úběry válcovaného materiálu 

 

 

Obr 6. 13 Vývojový diagram tří úběrů strana 1 
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Obr 6. 14 Vývojový diagram tří úběrů strana 2 
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Obr 6. 15 Vývojový diagram tří úběrů strana 3 
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6.2.3 Ovládání motorů pomocí RS klopného obvodu pro tři úběry válcovaného 

materiálu 

 

Podmínky pro sepnutí a podmínky pro vypnutí RS klopného obvodu: 

 

Motor M1: 

 

Rovnice pro RS motoru M1: 

 

Podmínky pro spuštění: 

 

S (set) = 1 1 7C C S   

 

Podmínky pro vypnutí: 

 

R (reset) = 1 2 7S C S   

 

Motor M2: 

 

Rovnice pro RS motoru M2: 

 

Podmínky pro spuštění: 

 

S (set) = 1S  

 

Podmínky pro vypnutí: 

 

R (reset) = 2 2 7S C S   
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Motor M3 vpravo: 

 

Rovnice pro RS motoru M3 vpravo: 

 

Podmínky pro spuštění: 

 

S (set) = 2 8 4 10S S S S    

 

Podmínky pro vypnutí: 

 

R (reset) = 5 8 7 10 2 7S S S S C S      

 

Motor M3 vlevo: 

 

Rovnice pro RS motoru M3 vlevo: 

 

Podmínky pro spuštění: 

 

S (set) = 5 9S S  

 

Podmínky pro vypnutí: 

 

R (reset) = 4 9 2 7S S C S    

 

Motor M4 vpravo: 

 

Rovnice pro RS motoru M4 vpravo: 

 

Podmínky pro spuštění: 

 

S (set) = 5 8 4 9S S S S    
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Podmínky pro vypnutí: 

 

R (reset) = 5 9 4 10 2 7S S S S C S      

 

Motor M4 vlevo: 

 

Rovnice pro RS motoru M4 vlevo: 

 

Podmínky pro spuštění: 

 

S (set) = 1 7C S  

 

Podmínky pro vypnutí: 

 

R (reset) = 8 2 7S C S    
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6.2.4 Program pro PLC vytvořený v LOGO! soft pro úlohu tří úběrů válcovaného materiálu 

 
Obr 6. 16 Program pro tři úběry válcovaného materiálu 
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6.3 Zadání úlohy pro válcování s jedním úběrem válcovaného materiálu 

 

Navrhněte řízení laboratorního modelu válcovací stolice s jedním úběrem válcovaného 

materiálu. Vytvořte vývojový diagram a podle něj naprogramujete program pro PLC. Popište 

také, za jakých podmínek budou spouštěny a vypínány jednotlivé motory. Dále pak sepište 

jednotlivé vzorce těchto podmínek. 

 

Postup: 

 

 určete počet vstupů a výstupů 

 určete, které vstupy budou ovlivňovat který výstup, a podle toho navrhněte řízení   

 vytvořte vývojový diagram a podle něj naprogramujte PLC Siemens LOGO! 

 exportujte tento logický obvod do modulu LOGO! a propojte PLC s modelem 

 

Pomůcky: 

 

 software a programovatelný automat LOGO! 

 laboratorní model 

 zdroj napájení a vodiče 

 

6.3.1 Algoritmus logického řízení modelu pro jeden úběr válcovaného materiálu 

 

1. Model je zapnut klávesou na PLC. Rozjede se motor M1 (zásobník vlevo nahoře = 

podává polotovar z pece) a je v chodu, dokud materiál neprojde snímačem S1. 

Zároveň se reverzně (vlevo) spustí při zapnutí motor M4 a nastaví ukazatel úběru na 

snímač S8, jestli tak už není. Pokud je ukazatel na senzoru S8, tak se motor M4 

nespustí. 

2. Po projetí materiálu snímačem S1 se dále spustí motor M2 a je v chodu dokud 

materiál neprojde snímačem S2. 

3. Po projetí materiálu snímačem S2 se vypne motor M2 a spustí motor M3 (vpravo), ale 

musí být splněna podmínka, že ukazatel úběru je na snímači S8. Do té doby se motor 

M3 nespustí. Protože materiál muže projed snímačem S2 dříve než by byl ukazatel 

úběru na snímači S8, tak je u snímače S2 nastaveno držení signálu po dobu několika 

sekund dokud nedojede ukazatel úběru na snímač S8. 
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4. a) Motor M3 jede vpravo a je v pohybu, dokud se nesepne snímač S7, po té se motor 

M3 vypne. Materiál končí v zásobníku vpravo dole (výstupní kontrola). 

b) Po sepnutí snímače S7 nastane ještě tato operace: Opět se pustí motor M1 a 

program se opakuje.  

5. Model se vypne klávesou na PLC a jeho vypnutí nastane až po projetí materiálu 

snímačem S7. 
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6.3.2 Vývojový diagram pro program s jedním úběrem válcovaného materiálu 

 

 

Obr 6. 17 Vývojový diagram jednoho úběru 
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6.3.3 Ovládání motorů pomocí RS klopného obvodu pro válcování s jedním úběrem 

materiálu 

 

Podmínky pro sepnutí a podmínky pro vypnutí RS klopného obvodu: 

 

Motor M1: 

 

Rovnice pro RS motoru M1: 

 

Podmínky pro spuštění: 

 

S (set) = 1 1 7C C S   

 

Podmínky pro vypnutí: 

 

R (reset) = 1 2 7S C S   

 

Motor M2: 

 

Rovnice pro RS motoru M2: 

 

Podmínky pro spuštění: 

 

S (set) = 1S  

 

Podmínky pro vypnutí: 

 

R (reset) = 2 2 7S C S   
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Motor M3 vpravo: 

 

Rovnice pro RS motoru M3 vpravo: 

 

Podmínky pro spuštění: 

 

S (set) = 2 8S S (zde bylo použito funkce AND s detekcí sestupné hrany) 

 

Podmínky pro vypnutí: 

 

R (reset) = 7 8 2 7S S C S    

 

Motor M4 vlevo: 

 

Rovnice pro RS motoru M4 vlevo: 

 

Podmínky pro spuštění: 

 

S (set) = 1 7C S  

 

Podmínky pro vypnutí: 

 

R (reset) = 8 2 7S C S    
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6.3.4 Program pro PLC vytvořený v LOGO! soft pro úlohu jednoho úběrů válcovaného materiálu 

 

Obr 6. 18 Program pro jeden úběry válcovaného materiálu  
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7. Závěr 

 

Cílem této diplomové práce bylo vyrobit laboratorní model válcovací stolice a 

navrhnout řízení tohoto modelu podle tří navržených zadaní úloh.  

 

 Byly to tyto tři zadání:  

 Řízení modelu pro pět úběrů materiálu 

 Řízení modelu pro tři úběry materiálu 

 Řízení modelu pro jeden úběr materiálu 

 

Podle těchto zadání byly zpracovány návrhy řízení, k nim vytvořeny vývojové 

diagramy a podle nich pak naprogramovány programy pro PLC Siemens LOGO!. Tyto 

algoritmy pak byly nahrány a odzkoušeny na tomto modelu. Motory M3 a M4 byly 

reverzovány pomocí řízení Bridge. Pro tento model bylo zapotřebí k základnímu modulu 

PLC, ještě použít modul rozšiřovací, protože nedostačoval počet vstupů a výstupů. 

 

Práce obsahuje popis celého laboratorního modelu válcovací stolice s použitými 

součástkami a popisem jejich funkce na modelu a jakým způsobem fungují, návrh řízení, 

vývoj tohoto řízení a samotné programy pro řízení modelu. 

 

Model je možno použít k výuce pro logické řízení a programování PLC. 
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